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Masca de protecţie rămâne una dintre 
cele mai importante măsuri în limitarea 
răspândirii infecţiei cu virusul SARS-CoV-2. 
Tocmai de aceea, specialiştii ne sfătuiesc 
să continuăm să purtăm masca în locurile 
aglomerate. 

Masca de protecţie, 
o barieră fizică 

importantă 
în limitarea 

îmbolnăvirilor cu 
noul coronavirus 

„Deci, mesajele sunt 
următoarele: o singură 
doză nu ne protejează şi 
atunci este nevoie să res-
pectăm schema de vac-
cinare tocmai pentru a 
avea beneficii în ceea ce 
priveşte riscul individu-
al de formă severă. Pen-
tru că sunt date care ara-
tă că infecţia cu varianta 
Delta creşte riscul de spi-
talizare, de două-trei ori, 
comparativ cu celelalte 
variante virale. Riscul de 
evoluţie către formele se-
vere este anticipat prin 
faptul că virusul se mul-
tiplică într-un ritm mult 
mai accelerat, comparativ 
cu celelalte variante vira-
le, ca atare, dacă ne ui-
tăm la eficienţa faţă de 
boala simptomatică, ve-
dem că există un procent 
de cazuri care nu sunt su-
ficient de bine acoperite 
şi, atunci, evident că nu 
avem de unde să ştim de 
la început cine este pro-
tejat şi cine nu este pro-

tejat suficient de bine. 
Tocmai pentru a preve-
ni o creştere a număru-
lui de cazuri, recomanda-
rea este să purtăm, evi-
dent, masca de protecţie, 
mai ales atunci când sun-
tem şi participăm la di-
verse evenimente cu un 
număr mare de persoa-
ne, unde nu se poate res-
pecta foarte bine distan-
ţarea fizică. Când vor-
bim de spaţii închise, es-
te foarte importantă pur-
tarea măştii de protecţie, 
mai ales în spaţiile neae-
risite“, a spus preşedinte-
le Comitetului Naţional de 
Coordonare a Activităţilor 
privind Vaccinarea împo-
triva COVID-19 (CNCAV), 
dr. Valeriu Gheorghiţă, ci-
tat de Agerpres.ro. Potri-
vit aceleiaşi surse, medi-
cul militar a atras atenţia 
şi asupra faptului că tul-
pina Delta poate să pro-
ducă şi reinfecţii în cazul 
celor care au fost infectaţi 
cu noul coronavirus.

După ochelarii 
capabili să ne 
alerteze în doar trei 
secunde dacă am 
contractat virusul 
SARS-CoV-2, au fost 
create şi măştile care 
ne alertează în câteva 
zeci de minute în 
cazul în care suferim 
de temuta infecţie 
şi încă nu suntem 
confirmaţi de medicii 
specialişti. Mai mult, 
acestea pot depista şi 
alţi agenţi patogeni. 

Descoperirea a fost 
făcută de către cercetă-
torii de la universităţi-
le americane MIT şi Har-
vard. Masca este dotată 
cu un senzor special ca-
re poate depista virusul 
SARS-CoV-2 în respira-
ţia celui ce o poartă, du-
pă numai 90 de minute 
de purtare. “Am creat un 
senzor ieftin care poate fi 
integrat în aproape orice 
fel de mască”, spun iniţi-
atorii proiectului. De ase-
menea, cercetătorii pot 
schimba senzorii pentru 
a detecta alţi agenţi pato-
geni precum Ebola şi Zi-
ka. Această metodă este 
mai puţin invazivă decât 
celelalte opţiuni de de-
tectare a virusului. Potri-
vit  Mediafax.ro, cercetă-
torii au pornit demersu-
rile pentru patentarea in-
venţiei şi caută investitori 
pentru a putea lansa dis-
pozitivul pe piaţă.

Noua tehnologie 
ne va putea salva 
viaţa, la nevoie  

 “Pandemia de 
 COVID-19 ne-a învăţat că 
avem nevoie de instru-
mente mai eficiente pen-
tru a face faţă viitoarelor 

posibile pandemii. Spe-
răm ca tehnologia noas-
tră să poata salva vieţi 
în viitorul apropiat”, ex-
plică Nina Donghia, unul 
dintre specialiştii care au 
luat parte la noua des-
coperire. Reamintim că, 
recent, mai multe com-
panii din Spania, Statele 
Unite ale Americii si Chi-
na au creat un soft inte-
ligent capabil să identifi-
ce infecţia COVID-19, în 
doar trei secunde. Este 
vorba despre softul Go-
ogle Glass care permite 
identificarea inflamaţiilor 
din pupile, specifice paci-
enţilor care au infecţia cu 
virusul SARS CoV-2, în or-
ganism. “Ne-am dat sea-
ma că în ochi se observă 
o serie de inflamaţii spe-
cifice bolii  COVID-19”, a 
explica  Paula Boned, CEO 
Ocutech, la lansarea noi-
lor ochelari. Inginerii de 
la companiile implicate în 
proiect folosesc inteligen-

ţa artificială ca să identi-
fice inflamaţiile din pupi-
le. Softul permite deose-
birea anumitor anoma-
lii care pot fi provocate 
de conjunctivită şi oferă 
un rezultat în doar câte-
va secunde, potrivit de-
claraţiilor experţilor făcu-
te la postul de radio şi te-
leviziune spaniolă, RTVE. 
“Folosim inteligenţa arti-
ficială ca să fotografiem 
această secţiune a ochilor 
şi să o putem urca pe ser-
ver. Acolo, inteligenţa ar-
tificială analizează aceas-
tă imagine şi ne dă rezul-
tatul”, a afirmat Alfonso 
Soriano, CEO Innoarea. 
Persoanele care sunt de-
pistate pozitiv în urma fo-
tografiei participă apoi la 
un test rapid de antigen. 
Ochelarii au fost folosiţi 
deja la diverse testări în 
SUA şi China, dar cel mai 
amplu experiment, la care 
au participat cinci mii de 
voluntari a avut loc în da-

ta de 29 mai, a.c., în Spa-
nia, la Valencia. 

Oamenii de 
ştiinţă, în luptă cu 
epidemia 

La mai bine de un an şi 
jumătate de la izbucnirea 
pandemiei de coronavirus, 
la nivel mondial, încă se 
mai duce o luptă cu temu-
tul virus. Deşi este un vi-
rus nou, încă puţin cunos-
cut care a provocat multe 
dificultăţi în ceea ce priveş-
te metodele de tratament 
şi stopare a pandemiei, în 
tot acest timp, oamenii de 
ştiinţă din întreaga lume 
şi-au unit forţele şi au reu-
şit să dezvolte metode efi-
ciente de testare. Printre 
acestea se numără măşti-
le pe bază de senzori, dar 
şi softul Google Glass, cel 
care permite identificarea 
inflamaţiilor din pupile ca-
re apar în cazul infecţiei cu 
virusul SARS CoV-2.

În curând,

Masca ne va avertiza 
dacă avem infecţia 

COVID-19 în organism


